
REUNIÃO DISTRITO INDUSTRIAL 

 

DATA: 09 de Outubro de 2013, às 11:00 horas 

LOCAL: Sala de reuniões da SMICA. 

PARTICIPANTES:  André Luiz, Vilson Santos, Wilson, Airton, Tassinari, Antonio, 

Ademir, Udo, Idmar. 

ATA Nr. 95 

O Gestor abre a reunião agradecendo a presença de todos e em seguida passa a 
palavra ao Dr. Tassinari. O Dr. Tassinari relata que a PGM deverá concluir o 
parecer que respaldará os pagamentos da ACIS dos compromissos já assumidos 
frente ao prazo de vigência do convênio. André relatou que pretende solicitar 
verbas federais para execução dos projetos da Creche e da UBS, ambas 
pertencentes ao conjunto de aparelhos do distrito Industrial. Neste sentido o Dr. 
Tassinari orientou que tais pedidos fossem encaminhados ao Prefeito que dará 
seguimento ao processo pelas vias institucionais. André também relatou que 
pretende buscar verbas estaduais (METROPLAN) para execução das obras de 
asfaltamento das vias públicas do Distrito Industrial e que espera somente a 
conclusão dos projetos executivos destas vias para dar entrada na METROPLAN da 
solicitação.  André comunicou que as cercas que delimitarão a área do Distrito 
serão de arame farpado nas APPs e de Palito de concreto nas demais áreas 
lindeiras. O Idmar alertou que deveríamos fazer uma comparação de custos entre 
cerca palito e cerca de chapas de concreto, pois em recente levantamento feito por 
ele  muito o custo das cercas palito era maior. André fará uma cotação dos dois 
tipos para a tomada de decisão. O Arquiteto Vilson alertou que no projeto 
Urbanístico a área denominada CORTINA VERDE está erroneamente classificada 
como ÁREA INSTITUCIONAL, quando deveria ser ÁREA VERDE. André vai verificar 
e proceder a revisão do documento junto a BER Engenharia. André comunicou que 
os projetos das redes de água e esgoto do Distrito estão parados aguardando a 
CORSAN emitir os critério para estes projetos. André/Tassinari buscarão junto a 
CORSAN a expedição destes critérios. André pediu ao Dr. Tassinari uma ação 
política para ativar os contatos nas AES-Sul e CORSAN de modo a manter um canal 
de comunicação de alto nível para agilizar a aprovação dos projetos junto a estas 
concessionárias. André apresentou o Relatório n°7 da BER Engenharia que contém 
o projeto das vias interna, terraplanagem das mesmas, rede de água, esgoto e 
pluvial, André relatou que a empresa BER Engenharia vai solicitar um reajuste de 
suas parcelas  em aberto visto que o contrato já venceu um ano desde sua 
assinatura. O Dr. Tassinari se manifestou que vai consultar internamente para 
verificar qual índice aplicar visto que o mesmo não foi previsto no contrato. André 
comunicou que a PMSS deseja fazer um BANNER e uma maquete do Distrito 
Industrial, e que já solicitou cotação para os mesmos. Nada mais, foi encerrada a 
reunião. Para constar foi lavrada a presente ata. André Luiz.  

 


